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П Р О Т О К О Л 

 

№ 34/20.08.2020 г. 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 20.08.2020 г. се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

 

На заседанието на ИС присъстват: 

 

Членове на ИС: 

1.   Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Зам.-председател 

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева  

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

7. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров 

8. Чл.-кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски  

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова  

10. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН 

 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ  

адв. Иванка Андреева  

 

секретар:  

д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстващи:  
 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

 

Проф. Николов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на 

заседанието: 
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1. Доклад на ВНЕК по конкурс Българска научна периодика 2020.  

2. Приемане Насоки НП-2021 г. 

3. Доклад на комисията по възражения. 

4. Доклади на ПНЕК. 

5. Доклади на управителя. 

6. Доклади на ВНЕК. 

7. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклад на ВНЕК по конкурс Българска научна периодика 

2020. 

1.1. ИС разгледа доклада на ВНЕК по „Конкурс за финансиране на Българска научна 

периодика – 2020 г.“, класиране и предложение за финансиране на проектни 

предложения. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на Българска научна периодика – 2020 г.“ (Приложение НП-

А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на Българска научна периодика – 2020 г.“ (Приложение НП-Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение НП-В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 102 049 лв., които са от бюджета за 2020 г. 

Решението е на основание на текста в ГОП за 2020 г. на ФНИ – „В случай 

на реализирана икономия при финансиране на някои от дейностите, 

неоползотворените средства могат да бъдат използвани за финансиране на 

други дейности от настоящата ГОП“. 

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в конкурс 

„Конкурс за финансиране на Българска научна периодика – 2020 г.“ 

(Приложение НП-Г). 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Приемане Насоки НП-2021 г. 

2.1. ИС се запозна с актуализираната Годишната оперативна програма на ФНИ за 

2020 г., утвърдена от Министъра на образованието и с документите за 

кандидатстване по „Конкурс Българска научна периодика – 2021 г.“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, 

във връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“, Бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2020 г. и 

Годишната оперативна програма на ФНИ за 2020 г., утвърдена от 

Министъра на образованието и науката, Изпълнителният съвет взе 
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решение за откриване на конкурс с наименование: „Конкурс Българска 

научна периодика – 2021 г.“. 

2. Одобрява конкурсната документация за конкурса: покана към 

кандидатите за участие в конкурса, насоки и методика за оценка и 

класиране на проектите, образци на документите за кандидатстване.  

3. Указва на управителя в срок до 21.08.2020 г. да издаде заповед за 

откриване на конкурсна процедура, която следва да има съдържание, 

указано в чл. 37, ал. 2 от ПФНИ. 

4. Указва на управителя да публикува поканата и конкурсната документация 

съгласно посоченото в чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 2 от ПФНИ.  

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклад на комисията по възражения. 

3.1. Доклад с вх. № 94ЛЛ/3 от 19.08.2020 г. от проф. Евгени Кирацов, председател 

на комисията по възражения относно прилагане на процедура по чл.61(4) от 

Правилника на ФНИ 
 

Решение на ИС:  
1. Не приема доклада, поради необходимост от изясняване на тълкуването на чл. 

61(4) от Правилника на ФНИ и го връща, като на обсъждането на доклада 

на следващото заседание на комисията бъде поканена и адв. И. Андреева.  

2. Удължава срока на действие на комисията с един месец, за да се уточни 

процедурата и да бъде представен окончателен отчет за дейността ѝ. 

          

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на ПНЕК. 

4.1. Доклад с вх. №94ММ/71 от 17.08.2020 г. от проф. Мариела Оджакова, 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Биологически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане отчети по 

договори и доклади на ръководители на проекти. 

 

4.1.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор ДН-11/17 от 2017г. на тема: „Хроматинови 

механизми в контрола на ДНК репликацията и защитата от репликационен 

стрес“ с ръководител доц. д-р Анастас Господинов, Базова организация - 

Институт по молекулярна биология, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3301.79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 698.21 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой участия в конференции: 11 
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Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 

Решение на ПНЕК:   
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН11/17 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистрирания одитор вх. № 9400/1 от  17.01.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 698.21лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН11/17 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3301.79 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 
 

Решение на ИС:  
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добра“ 

на научния отчет за първия етап по Договор ДН 11/17 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх №9400/1 от 17.01.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 698.21 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН11/17 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 3301.79 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

 

4.1.2. Доклад с вх. №100101/62  от 11/06/2020 г. от доц. Иванка Цачева, ръководител 

на договор ДН 01/9 от 16.12.2016 г. на тема: „Анализ на нови физиологично 

активни свързващи места на човешки C1q“, базова организация – СУ 

„Климент Охридски”, Биологически факултет. 

Относно: Молба за повторно удължаване на срока на договора с 6 /шест/ месеца. 

Обосновка: Моля да бъде удължен срокът на II етап на договор ДН 01/9 от 16.12.2016 за 

втори път с шест месеца поради обективно възникнали обстоятелства при изпълнението 

На работата програма във връзка с извънредното положение и извънредната обстановка, 

породени от COVID-19 пандемията. Първото удължение от 6 месеца е гласувано на 

заседание на Изпълнителния съвет на ФНИ от 08.11.2019 г. (Протокол № 5/08.11.2019 

г.). С поредица от заповеди на ректора на СУ се ограничи достъпа до работната среда, с 

което експерименталната работа беше затруднена, а след въвеждането на извънредно 

положение в държавата - преустановена за продължителен период. Преустановяването 

не беше планирано, а по-скоро спешно и доведе до сериозно разстройване на работния 

график на колектива, който се състои от четири партниращи си научни звена. Освен 

това, тъй като изпълнението на работната програма е свързано с клетъчно култивиране, 

експресия и пречистване на рекомбинантни антитела, неочакваното спиране на работата 

доведе до загуба на клетъчен материал, чието възстановяване също изисква време.  
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В допълнение се промени н работният график на фирмите доставчици, което доведе до 

забавяне на подаването и обработването на заявки и съответно на доставките на 

химикали с общо и специфично предназначение. 

За пример само ще посоча, че химикали от заявка подадена на 25.02.2020 г. все още не 

са доставени и това не е изолиран случай. Все още не е ясно кога ще се възстанови 

нормалният работен режим поради обективно възникващи обстоятелства, свързани с 

епидемиологичната обстановка в страната. Приложения:  

 Одобрение от Ръководител базова организация 

 Одобрение от трите партньорски организации 

 Конкретно посочени срокове 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки приема повторното удължаване на срока за отчитане на 

договор ДН 01/9 от 16.12.2016 г. с 6 /шест/ месеца, които ще влязат в сила след 

изтичане на двата месеца удължаване, отпуснати от ФНИ във връзка с извънредното 

положение в Република България заради COVID-19, което е в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ. ПНЕК 

предлага ИС да вземе решение за сключване на допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:  
Приема повторното удължаване на срока по договор ДН01/9 от 16.12.2016 г. с 6 

месеца, до 21.08.2021г., в което са включени двата месеца  отпуснати от ФНИ 

относно епидемията с COVID-19, като бъде сключено допълнително 

споразумение.  

 

4.1.3. Доклад с вх. № ФНИ-914 от 15/06/2020 г. от проф. Катя Георгиева, ръководител 

на договор КП-06-21/8 от 18.12.2018г., на тема: „Механизми на възстановяване 

от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии 

за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“, базова 

организация - Институт по физиология на растенията и генетика, БАН. 

Относно: Предоставяне на допълнителна информация, изискана в протокол №9 от 

28.04.2020 г., за промяна на научен колектив, а именно съгласие на колектива с 

приложен актуален списък с подписи на всички членове на научния колектив, както и 

утвърждаване на исканата промяна от ръководителя на базовата организация 

Обосновка: Никола Кръстев включен в екипа на проекта не може да остане член на 

научния колектив, тъй като напуска Института по физиология на растенията и генетика. 

Приложено е Заявление от напускащия член Никола Павлов Кръстев. В настоящото 

писмо изпращам изисканите документи като приложения: 

 Съгласие на колектива с приложен актуален списък с подписи на всички членове. 

 Заповед за прекратяване на трудово правоотношение на напускащия член.  

 Заявление лично от напускащия е било приложено към предходния доклад. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК по Биологически науки, след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл.71 до чл. 75 от ПФНИ, приема 

освобождаването на Никола Кръстев от научния колектив и предлага на ИС да одобри 

исканата промяна. 
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Решение на ИС:  

Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-21/8 от 2018 г., и 

приема изключването на Никола Павлов Кръстев от научния колектив. 

 

 

4.1.4. Доклад с вх. № 0903/48 от 17/06/2020 г. от проф. Чавдар Василев, ръководител 

на договор Б02/29 от 2014 г., на тема: „Физиологична роля и терапевтичен 

потенциал на антитела с индуцирана полиспецифичност“, базова организация 

- Институт по микробиология, БАН. 

Относно: Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Освобождаване по тяхно желание на две участнички от колектива.  

а/ Предадохме научния отчет за първата година на проекта ни на 9 януари 2017 г., а 

получихме решението за одобрено финансиране за втората му част на 19 ноември 2019 г. 

/след 34 месеца/. През този период напуснаха две от участничките на колектива от 

Института по микробиология - главен асистент д-р Иглика К. Джумерска - Алексиева и 

д-р Мая Ю. Хаджиева. Не успяхме да намерим други кандидати, които да ги заместят. 

б/ През 2019 г. Институтът по микробиология обяви конкурси за шест докторанти. На 

конкурсите не се яви нито един кандидат. 

 Одобрение от ръководителя на  Базовата организация 

 Писмено съгласие на напускащите членове от екипа на договор Б02/29 от 2014г. 

 Нов списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки, след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл.71 до чл. 75 от ПФНИ, приема 

освобождаването на  

 Гл. ас. д-р Иглика К. Джумерска –Алексиева 

 д-р Мая Ю. Хаджиева  

и предлага на ИС да одобри напускането им. 
 

Решение на ИС:  
Приема промяната в научния колектив по договор Б02/29 от  2014 г., като приема 

изключването на гл. ас. д-р Иглика К. Джумерска –Алексиева и д-р Мая Ю. 

Хаджиева от научния колектив. 

 

4.1.5. Доклад с вх. №ФНИ-384 от 24/03/2020 г. от проф. Георги Колев, ректор на 

базовата организация на договор КП-06-ПП/2 от 10.09.2019 г. по конкурс 

Българска Научна Периодика, издаване на списание: „АСТА SCIENT IFICA 

NATURALIS”, базова организация – Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ 
Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Във връзка с изискването, заложено в Раздел 1 ал. 4 на административния 

договор за финансиране на научноизследователски проект в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания - 2019 г. и поради пенсиониране на проф. д.х.н. 

Добромир Енчев, в качеството си на лице, представляващо бенефициента по договора, 

предлагам за ръководител на проект по конкурс „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА 

- 2019 г.“ договор №КП-06-ПП/2 от 10.09.2019 г. да бъде определена доц. д-р Нина 
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Николова Архангелова-Тодорова. Да бъдат освободени от научния колектив доц. д-р 

Ася Драгоева, доц. д-р Ростислава Енчева, и да бъдат включени на тяхно място проф. 

Христомир Христов, доц. д-р Росица Давидова. Приложение документи, съгласно чл. 11 

/1/, раздел III от Вътрешните правила за прилагане на процедурите на ПФНИ внесени с 

доклад Вх.№ ФНИ-894 от 10.06.2020г.: 

 Научна и лична биография на новия ръководител доц. д-р Нина Николова 

Архангелова-Тодорова. 

 Заявления от напускащите членове на колектива 

 Съгласие от новите членове на колектива  

 Актуализиран списък на научния колектив 

Решение ПНЕК: 

ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и приема 

смяната на ръководителя на проекта по договор №КП-06-ПП/2 проф. д.х.н. Добромир 

Енчев с новия ръководител доц. д-р Нина Николова Архангелова-Тодорова.  

Също така приема да бъдат освободени от научния колектив  

 доц. д-р Ася Драгоева,  

 доц. д-р Ростислава Енчева 

 и да бъдат включени на тяхно място  

 проф. Христомир Христов 

 доц. д-р Росица Давидова 

ПНЕК предлага ИС да приеме промените в научния колектив. 
 

Решение на ИС:  
Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-ПП/2 от 2019 г., както 

следва:  

Приема на мястото на проф. д.х.н. Добромир Енчев – който се пенсионира, 

ръководител на проекта да стане доц. д-р Нина Николова Архангелова-Тодорова, 

като се сключи допълнително споразумение. 

Да бъдат освободени от работния колектив: доц. д-р Ася Драгоева и доц. д-р 

Ростислава Енчева, и да бъдат включени на тяхно място  проф. Христомир 

Христов и доц. д-р Росица Давидова 

 

 

4.2. Доклад с вх. №94ММ/72 от 17.08.2020 г. от проф. Мариела Оджакова, 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Биологически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане отчети по 

договори и доклади на ръководители на проекти. 

 

4.2.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор ДН-11/8 от 15.12.2017г. на тема: „ 

„Нискомолекулните протеини с NudC домен: ефективни модулатори на 

развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana”, Ръководител 

Проф. д-р Валя Николова Василева, Базова организация: ИФРГ, БАН.  

 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 34/20.08.2020 г.                                                                                        8 
 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1891.67 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 108.33 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой участия в конференции: 7 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

 

Решение на ПНЕК:   
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН11/8 от 15.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистрирания одитор вх. № 94КК/28 от 13.05.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 108.33 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН11/8 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 1891.67 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 
 

Решение на ИС:  
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добра“ 

на научната част по Договор ДН 11/8 от 15.12.2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94КК/28 от 13.05.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 58 108.33 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН 11/8 от 15.12.2017 г. в 

размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 1891.67 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

4.2.2. Доклад с вх. №ФНИ-1250 от 14/07/2020 г. от проф. Румяна Цонева, ръководител 

на проект КП-06-Н31/16 от 2019г. на тема: „Проучване на взаимовръзката 

между фосфолипиден и Акt сигнален път в патофизиологията при in 

vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични 

подходи", Базова организация – ИБФБМИ-БАН 

Относно:  Включване на нов член в екипа на проекта. 

Обосновка: За изпълнението на задачите по работната програма предлагам включването 

в екипа на проекта на младия учен асистент Ирина Йорданова Георгиева. Тя е 
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трудолюбив и перспективен млад учен, който ще допринесе много за успешното 

изпълнение на проекта. 

Към настоящото писмо прилагам: 

 Декларация за включване на Ирина Георгиева 

 Декларация за съгласие на участниците в екипа 

 Автобиография на новия член на екипа 

 Нов списък на участниците в проекта 

 Резолюция от ръководител базова организация 

 Копие до партньорската организация. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, взе 

решение относно включването на нов член на екипа - ПНЕК приема включването на 

асистент Ирина Йорданова Георгиева и предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС:  
Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н31/16 от 2019 г., с 

включването на ас. Ирина Йорданова Георгиева в научния колектив. 

 

 

4.2.3. Доклад с Вх. № 0903/63 от 27.07.2020 и Вх. № 0903/64 от 27.07.2020 от доц. д-р 

Дора Бешкова, ръководител на проект ДН 11/11 от 15.12.2017г. на тема: 

„Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и 

използване на биологичния им потенциал", Базова организация – Институт по 

микробиология – БАН. 

Относно: Промяна на научен колектив. 

Обосновка:  Моля, биолог-микробиолог Емилия Ангелова Атанасова да бъде 

изключена от научния колектив на проект ДН11/11 от 15.12.2017 г. на тема 

„Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и 

използване на биологичния им потенциал“ за Етап 2, поради напускането й от ИМикБ-

БАН. Всички членове на научния колектив са уведомени и с подписите си удостоверяват 

своето съгласие за изключването биолог-микробиолог Е. Атанасова от състава на 

научния колектив по проекта. 

Моля, гл. ас. д-р Татяна Борянова Балабанова и гл. ас. д-р Михаела Георгиева Иванова 

да бъдат отново включени в научния колектив на проект ДН11/11 от 15.12.2017 г. на 

тема „Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и 

използване на биологичния им потенциал“, поради прекратяване на майчинството им. 

Във връзка с ползване на майчинство, те бяха изключени от научния колектив на проект 

ДН11/11 (доклад с вх. № 0903/57/27.06.2018 г.). Всички членове на научния колектив са 

уведомени и с подписите си удостоверяват своето съгласие за включването им в състава 

на научния колектив по проекта. 

Към настоящото писмо прилагам  

 Резолюция от директор базова организация 

 Декларация от напускащата Емилия Атанасова 

 Декларация от членовете на колектива с подписано съгласие за напускането 

 Декларация за включване от Татяна Балабанова 
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 Декларация за включване от Михаела Иванова 

 Декларация от членовете на колектива с подписано съгласие за включването  

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема промените както следва: 

 Напускането на биолог Емилия Атанасова 

 Включването, повторно, след майчинство на  

- гл. ас. д-р Татяна Борянова Балабанова 

- гл. ас. д-р Михаела Георгиева Иванова. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС:  
Приема промяната в научния колектив по договор ДН11/11 от 2017 г., като 

освобождава биолог Емилия Атанасова и приема включването на гл. ас. д-р 

Татяна Борянова Балабанова и гл. ас. д-р Михаела Георгиева Иванова. 

 

4.2.4. Доклад с вх. №0903/39  от 15/05/2020 г.от гл. ас. д-р Диана Тонева, ръководител 

на договор ДН 11/9 от 15.12.2017 г. на тема: „Изследване на анатомични 

вариации при човек върху тримерни модели чрез прилагане на иновативни и 

интердисциплинарни подходи и изграждане на Виртуална анатомична 

колекция“, базова организация – Институт по Експериментална Морфология 

Патология и Антропология с Музей-БАН   
Относно: Допълнителни документи изискани в Протокол № 10/27.05.2020г. на 

ПНЕК, относно промяна на научен колектив. 

Обосновка:  Най-учтиво Ви предлагам следната промяна в научния колектив на 

проекта: ас. Интесар-Виктория Малла Хуеш. постдокторант от МУ-София. член на 

колектива на базовата организация ИЕМПАМ-БАН, да бъде заменена с доц. Станислав 

Харизанов от секция „Научни пресмятания" към ИИКТ-БАН. Д-р Интесар-Виктория 

Малла Хуеш излиза в отпуск по майчинство и няма да има възможност да работи по 

задачите по проекта. Квалификацията, уменията и опита на доц. Харизанов ще бъдат от 

полза за изпълнение на част от дейностите през втория етап, свързани с обработка на 

изображения. Доц. Харизанов ще бъде включен към колектива на партньорската 

организация ИИКТ-БАН.  

Приложения от първия доклад: 

 Професионална биография на доц. Станислав Харизанов; 

 Декларация-съгласие за включване в колектива от доц. Станислав Харизанов; 

 Декларация - съгласие за изключване от колектива от ас. Интесар-Виктория 

Малла Хуеш; 

 Декларация за съгласие от членовете на научния колектив. 

ПНЕК е изискала - писмено съгласие от ръководителя на базовата организация за 

промяната в научния колектив. Към настоящото писмо прилагам  

 Резолюция от ръководителя на базовата организация 

 Съгласие от партньорската организация. 
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Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема промените както следва: 

 Освобождаване на ас. Интесар-Виктория Малла Хуеш. Постдокторант – поради 

излизане по майчинство. 

 Включване на доц. Станислав Харизанов. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС:  

Приема промяната в научния колектив по договор ДН 11/9 от 2017 г., като 

освобождава ас. Интесар-Виктория Малла Хуеш и приема включването в 

работния колектив на доц. Станислав Харизанов. 

 

4.2.5. Доклад с вх. №ФНИ-1073 от 29/06/2020 г. от доц. Йоана Кънева, ръководител на 

договор КП-06-ОПР-03-13 от 18.12.2018 г., на тема: "Изследване на адаптогенeн 

потенциал на плодове от Sambucus ebulus с оглед използването им като 

функционална храна", базова организация - Медицински Университет - Варна 

Относно: Допълнително изискани документи в Протокол № 10/27.05.2020г. на 

ПНЕК, относно промяна на научен колектив 

Обосновка: С настоящата обща декларация долуподписаните членове на екипа към 

научен проект, Договор № KП-06-ОПР 03/13 от 18.12.2018 г. по Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства - 2018 г. 

заявяваме, че сме съгласни с настъпилите промени в научния колектив, а именно: 

Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова, дб, напуснала (от 27.12.2019 г.) базовата 

организация Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна поради 

прекратяване на трудовия договор и преместване в чужбина, напуска 

научноизследователския колектив на проекта. Същата не е получавала заплащане за 

извършена работа, тъй като ангажиментите и са планирани във връзка с изпълнение на 

задачи от втория етап на проекта. 

Ас. Д-р Юлиан Снежанов Снегаров, като напуснал (от 02.02.2019 г.) базовата 

организация Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна, остава 

член на изследователския колектив, като с него ще бъде сключен граждански договор. 

Д-р Снегаров продължава да работи по задачите oт проекта, съгласно одобрените 

работна програма и план. 

Решението на ПНЕК е било, да бъде депозирано в Деловодството на ФНИ допълнителна 

информация, а именно - писмено съгласие от ръководителя на базовата организация за 

промяната в научния колектив. Приложени са били: 

 Декларация за съгласие подписана от членовете на колектива  

 съгласие на партньорската организация 

 нов списък на научния колектив 

 съгласие за напускане на Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова. 

  

Към настоящото писмо прилагам:  
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 Декларация за съгласие с промяната на колектива подписана от всички членове 

на колектива. 

 Резолюция от ръководителя на базовата организация 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема промените както следва: 

 Освобождава Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова, дб, напуснала (от 27.12.2019 

г.) 

 Остава в работния колектив Ас. Д-р Юлиан Снежанов Снегаров – на 

граждански договор. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС:  
Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-ОПР-03-13 от 2018 г., 

като освобождава Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова, дб и приема за сведение 

оставането на Ас. Д-р Юлиан Снежанов Снегаров – на граждански договор.  

  

4.2.6. Доклад с вх. №100101/85 от 16/07/2020 г. чл. кор. Проф. Румен Панков, 

ръководител на договор ДН 11/7 от 14.12.2017 г., на тема: " Изследване на 

инхибиращото действие на високи концентрации глюкоза върху TGFβ 

сигнализацията и установяване на начини за противодействие", базова 

организация - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

Относно: Допълнително изискани документи в Протокол № 8/20.02.2020г. на ПНЕК, 

относно промяна на научен колектив. 

Обосновка: Във връзка с поисканата от мен промяна в състава на научния 

колектив (Доклад с Вх. № 100101/18 от 23.01.2020) по проект, Договор ДН 11/7 от 

14.12.2017г. и ваше решение в (Протокол № 8/20.02.2020), с писмо с Изх. № 

100101/32 от 04.03.2020 ми беше поискано да представя и „съгласие или 

утвърждаване на исканата промяна от ръководителя на базовата организация".  

Промяната се отнася за следното: Налагат се промени в научния колектив:  

1.Освобождаване на химик Деница Мелнишка от Биологическия факултет на СУ 

поради дългосрочен отпуск по майчинство. 

2. Включване в научния колектив на гл. ас. д-р Петър Ефтимов (постдокторант) от 

Биологическия факултет на СУ. 

Предлаганите промени не променят финансовите параметри на одобрения бюджет 

по пера. 

С доклад вх. №100101/18 от 23/01/2020 са приложени: 

1.Заявление за освобождаване от колектива на Деница Мелнишка 

2.Заявление за включване в колектива на гл. ас. д-р Петър Ефтимов 

3.Биография на гл. ас. д-р Петър Ефтимов 

4.Актуализиран списък на научния колектив за втория етап на проекта.  

Към настоящото писмо прилагам  

 Резолиран от ръководителя на базовата организация доклад. 

Решение на ПНЕК:   



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 34/20.08.2020 г.                                                                                        13 
 

ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема промените както следва: 

 Освобождаване на химик Деница Мелнишка  

 Включване на гл. ас. д-р Петър Ефтимов (постдокторант). 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС:  
Приема промяната в научния колектив по договор ДН 11/7 от 2017г., като 

освобождава химик Деница Мелнишка и приема включването в работния 

колектив на гл. ас. д-р Петър Ефтимов. 

 

4.2.7. Доклад с вх. №ФНИ-1130 от 02/07/2020 г. от доц. д-р Райна Начева, 

ръководител на договор КП-06-Н21/15 от 19.12.2018 г., на тема:  „Видове-

двойници в българската флора - разграничаване на видовете в комплекса 

Aneura pinguis (Marchantiophyta) чрез молекулярно генетични маркери", 
Базова организация – ИБЕИ, БАН 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: С настоящия доклад бих искала да Ви уведомя за възникнала 

необходимост от промяна в състава на научния колектив на проекта и произтичащо от 

това преразпределение на задачите и бюджета. Причината е. че в края на 2019 г. 

внезапно почина един от старшите членове на колектива ни проф. д-р Илия Денев от 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“. Неговата загуба беше изключително 

голям шок за нас. Другият член от екипа на проф. Денев. Ина Кирилова, беше 

докторант, който защити своята дисертация през м. октомври 2019 г. също вече не е в 

договорни отношения с ПУ и вече не се занимава с научноизследователска дейност. 

Поради това тя също вече не е член на екипа на проекта. В проекта ПУ не е партньорска 

организация. 

Дейностите, които двамата изпълняваха бяха свързани с РП 3 заедно с доц. Райна 

Начева, магистър Галин Господинов и чуждестранния ни консултант Claude W. 

dePamphilis, съгласно утвърдената от ФНИ работна програма. Проф. Денев и Ина 

Кирилова работеха върху тестването и повишаването на специфичността на 

праймерите за съответните ДНК региони при целевия вид и оптимизирането на 

методиката за тяхното амплифициране. Тази част от дейностите по РП 3 беше 

успешно изпълнена. С вече налична работеща методика и праймери, останалите 

двама членове на екипа могат ефективно да продължат молекулярните изследвания 

и техния анализ. Последният ще бъде подпомогнат от консултанта по проекта проф. 

dePamphilis. 

Във връзка с промени в състава на научния колектив на проекта и 

преразпределението на задачите, съгласно Чл. 74. (1) от Правилника на Фонд 

„Научни изследвания“ и с цел успешното изпълнение на задачите по проекта 

предлагаме да се направят следните промени: 

 Изключват се от научния колектив проф. д-р Илия Денев и магистър Ина 

Кирилова. 

 Включване на нов член в екипа на проекта - доц. д-р Анна Ганева от 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 34/20.08.2020 г.                                                                                        14 
 

ИБЕИ. Доц. Ганева е един от водещите специалисти в областта на 

бриологията в България. Включването й в проекта ще подпомогне 

събирането и анализирането на екологични и морфологични данни през 

втория етап на проекта. Това ще даде възможност на останалите членове на 

колектива, които имат експертиза в областта на молекулярните изследвания 

(доц. Райна Начева и магистър Галин Господинов) да насочат своите усилия 

към анализа на нуклеотидната изменчивост и геномното баркодиране. 

Предвижда се участие на доц. Ганева в следните дейности:  

 РП 1 Събиране на растителен материал и екологични данни.  

 Дейност 1.2. Събиране на растителен материал. 

 Дейност 1.3. Събиране на екологични данни.  

 РП2 Морфологични и кариологични проучвания. 

 Дейност 2.1. Събиране и анализ на морфологични данни. 

Приложени са следните документи: 

 Одобрение от ръководител базова организация 

 Писмено съгласие на новия член на колкегива доц. д-р Анна Ганева 

 Научна биография на новия член на колкетива доц. д-р Анна Ганева 

 Писмено съгласие на напусналия член на колектива Ина Кирилова  

 Съгласие на колектива с подписи па всички, притежаващи научна степен 

доктор или доктор на науките за включването на новия член  

 Актуализиран списък на колектива в цялост, с новия член  

 Актуализирана работна програма, отрязяваща ангажираността на 

актуализирания научен колектив. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема промените както следва: 

 Изключват се от научния колектив проф. д-р Илия Денев и магистър Ина 

Кирилова 

 Включване на нов член в екипа на проекта - доц. д-р Анна Ганева. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС:  
Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н21/15 от 2018г., като 

освобождава проф. д-р Илия Денев и магистър Ина Кирилова и приема 

включването в работния колектив на доц. д-р Анна Ганева. 

 

 

4.3. Доклад с вх. № 94ММ/73 от 18.08.2020 г . от проф. Матилда Александрова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори. 

 

4.3.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория, 

окончателен етап от изпълнението на договор ДФНИ К 02/4 от 2014 г. на тема: 

„Здраве, качество на живот, неравенства. състояние, взаимни влияния, тенденции и 
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предизвикателства (от емпирия към теория)“, с ръководител доц. д-р Божидар 

Сашков Ивков , Институт за изследване на обществата и знанието – БАН  и във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. №9433-4 от 12.12.2017 г. 

 

Данни за изпълнението на втори етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 11 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 0 

 

Решение на ПНЕК: 

На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ К 02/4 от 2014 г. (по шестобална система). 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „добър“ на 

научната част по договор № ДФНИ-К02/4 от 2014 г. (съгласно изискванията по 

ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет да бъде разгледан на следващо заседание на ИС. 

 

 

4.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория, 

окончателен етап от изпълнението на договор № ДФНИ К02/2 от 03.12.2014 г., 

ръководител доц. д-р Добринка Атанасова Стойкова на тема: „Редизайн на 

академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактори 

показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на 

знание“, Университет по библиотекознание и информационни технологии. 

 

Данни за втория етап на проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80% 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 12 отчетени (1 колективна монография, 9 статии и 2 

доклада на научни форуми; статиите реално са 3, а останалите са доклади на 

международни конференции и пътуващи семинари) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 
Изисква от ръководителя на проекта да предостави актуална връзка с интернет 

страницата на проекта, в която са публикувани научните резултати. 
 

Решение на ИС: 

Отлага вземането на решение по договор ДФНИ К 02/2 за следващо заседание на ИС, 

след предоставяне на допълнителна информация от ПНЕК. 
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4.3.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория, 

окончателен етап от изпълнението на договор ДФНИ К 02/6 от 2014 г. на тема:  

„Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона 

(Vхил. пр. Хр. –І хил. сл. Хр.). Археологически, геологически и геофизически 

изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския 

рудни райони“, ръководител: чл.-кор. д.и.н. проф. Васил Атанасов Николов, базова 

организация: Национален археологически институт с музей – БАН, партньор: МГУ 

"Св. Иван Рилски", и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №9400Ф/1 от 

05.03.2019 г. 

 

Данни за изпълнението на втори етап на проекта: 

Брой докторанти в проекта: 4 (от които 2 млади учени) 

Брой млади учени в проекта: 4 (от които 2 докторанти) 

Брой млади учени и докторанти: 6 

Брой научни публикации (общо): 14  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 4 
 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор № ДФНИ-К02/6 от 2014 

г. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много 

добър“ на научната част по договор № ДФНИ-К02/6 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет ще бъде разгледан на следващо заседание на ИС. 

 

4.3.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория, 

окончателен етап от изпълнението на договор ДФНИ К 02/14 от 2014 г. на тема: 

„Съвременни методи за проучване, систематизиране и презентиране на културно-

историческото наследство на Балканите (върху материал от фотоархива на проф. 

Асен Василиев и на проф. Атанас Шаренков)“ 

 

Данни за проекта: 

Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка (по 

шестобалната система) на научната част на проект по договор № ДФНИ-К02/14 от 2014 

г. 
 

Решение ИС: 

На основание дадените оценки от рецензентите и ПНЕК, ИС приема добра 

оценка на научната част на проект по договор  № ДФНИ-К02/14 от 2014 г. 

 

 

4.4. Доклад с вх. № ФНИ/1412 от 06.08.2020 г. от проф. д-р Николай Манев – 

председател на ПНЕК по Математически науки и информатика относно 

разглеждане на отчети и доклади от ръководители на договори. 

 

4.4.1. Доклад с вх. №0901/32/25.06.2020 г. от гл. ас. Тихомир Вълчев, ръководител на 

проект по договор №ДН 02/5 от 15.12.2016 г. на тема: „Алгебрични и геометрични 

методи в диференциалните уравнения: интегруемост и неинтегруемост“, базова 

организация: Институт по математика и информатика, БАН. 

Относно: Удължаване срока на втория етап на проекта с една година 

Обосновка: „С настоящото уведомление бих искал да предложа удължаване на втория 

етап за изпълнение на договор ДН02/5 „Алгебрични и геометрични методи в 

диференциалните уравнения, интегруемост и неинтегруемост“ с Фонд „Научни 

изследвания“ за срок от 1 година, т. е. до 20 ноември 2021г. При евентуално одобрение 

от Фонда екипът на Договора се задължава да представи научен и финансов отчет за 

изпълнението на втория етап и окончателен научен и финансов отчет за изпълнението на 

целия Проект в срок до 20 декември 2021г. (т. е. до 30 дни след изтичане на 

актуализирания период за изпълнение). Исканото удължение се налага във връзка с 

пандемията от Covid 19, която доведе до масово отменяне на международни научни 

форуми през настоящия пролетно-летен сезон. Поради това извънредно епидемично 

положение се оказва невъзможно да бъдат изразходвани една значителна част от 

средствата по Договора, по-специално средствата по перото „Разходи за командировки“. 

Към момента общо неизразходваните средства по нашия договор възлизат на малко над 

53 000 лв. Надявам се, че предложението ми ще бъде одобрено, което ще позволи на 

екипа на Договора да изразходва остатъка от средствата през следващия активен 

конферентен сезон през 2021г.“ 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че промяната 

отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема 

искането за удължаване на етапа с една година. След промяната, втори етап на проект по 

договор № ДН 02/5 от 15.12.2016 г. трябва да приключи на 20.11.2021 г. Срок на 

подаване на отчета 20.12.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор № 

ДН 02/5 от 15.12.2016 г. за удължаване на срока на втори етап с една година, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 
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Приема исканото удължаване на срока на втория етап на проект по договор № ДН 

02/5 от 15.12.2016 г. с една година, като бъде сключено допълнително 

споразумение. След промяната, вторият етап на проект по договор № ДН 02/5 от 

15.12.2016 г. трябва да приключи на 20.11.2021 г. Срок на подаване на отчета 

20.12.2021 г. 

 

4.4.2. Доклад с вх. №ФНИ-1150/06.07.2020 г. от проф. д-р Николай Василев Живков, 

ръководител на проект по договор № КП-06 Н22/4 от 04.12.2018 г. на тема: 

„Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация“, базова организация: 

Институт по математика и информатика при БАН. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Постъпила е молба от проф. Денка Куцарова за отписване на колектива на 

03.07.2019 год. поради получен грант от фондацията „Саймънс”. С настоящето уверявам, 

че тя не е получавала никакво финансиране под каквато и да е било форма със средства 

по договор КП-06 Н22/4, а също така не е участвала в изпълнението му. Потвърждавам 

съгласието си тя да бъде отписана от участие в изпълнението на договора. Уверявам, че 

изпълнението на договора следва обявения научен план на колектива. 

Приложена е декларация-молба от проф. Денка Куцарова, потвърждения на членовете на 

колектива, че са съгласни с нейното напускане и актуализиран списък на участниците на 

колектива към юли 2019 г.“. 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че промяната 

отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема 

исканата промяна в колектива на проект по договор № КП-06 Н22/4 от 04.12.2018 г., а 

именно: напускане на проф. Денка Куцарова. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение. 
 

Решение на ИС: 

Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № КП-06 Н22/4 от 

04.12.2018 г. напускане на проф. Денка Куцарова. ИС препоръчва евентуални 

промени в бъдеще да бъдат заявявани своевременно. 

 

4.4.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 02/1 от 13.12.2016 г. на тема: „Анализ на данни за 

интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ с ръководител програмист 

доктор Елена Николаева Паунова-Хубенова, базова организация: Институт по 

информационни и комуникационни технологии - БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №26/30 от 09.05.2019 г. 

 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 19 980 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 924.54 лв. 

Неизразходвани средства: 55.46 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 55.46 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 14 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 10 

 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 02/1 от 13.12.2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №26/30 от 09.05.2019 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 02/1 от 13.12.2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 924.54 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 55.46 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 55.46  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 02/1 от 13.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка 

на научната част на проект по договор №ДМ 02/1 от 13.12.2016 г. 

2.  На основание доклада за фактически констатации с вх. №26/30 от 09.05.2019 г. 

няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 02/1 от 

13.12.2016 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 924.54 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 55.46 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 55.46 лв. 

4. Приема договор № ДМ 02/1 от 13.12.2016 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

4.4.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 02/2 от 17.12.2016 г. на тема: „Разработване и 

компютърна реализация на ефективни алгоритми за обработка на изображения с 

висока резолюция в реално време“ с ръководител ас. д-р Станислав Николаев 

Харизанов, базова организация: Институт по информационни и комуникационни 

технологии - БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ЙЙ/5 

от 03.07.2019 г. 

 

Данни за проекта  
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Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 979.26 лв. 

Неизразходвани средства: 20.74 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 20.74 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): отч. 10, признати  7 

 От тях с импакт фактор: отч. 1, след корекция (50%) 0.5 

 От тях с импакт ранг: отч.  4, след корекция (50%) 2 

Брой участия в научни форуми: 11 

 

Причината за частично отчитане на публикациите, е че в първите 5 публикации (1 с ИФ 

и 4 с ИР), е отправена благодарност към 2 проекта към ФНИ – ДН12/1 и ДМ02/2, като се 

счита, че приносът на всеки от тях за съответната публикация е 50%. 

 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 02/2 от 17.12.2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/5 от 03.07.2019 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 02/2 от 17.12.2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 979.26 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 20.74 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 20.74 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 02/2 от 17.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 02/2 от 17.12.2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/5 от 03.07.2019 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 02/2 от 

17.12.2016 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 979.26 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 20.74 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 20.74 лв. 

4. Приема договор № ДМ 02/2 от 17.12.2016 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 
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4.4.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 12/1 от 2017 г. на тема: „Разработване и изследване на 

съвременен подход за концептуално софтуерно представяне на семантичната 

информация, съхранена в българската национална шевица“ с ръководител гл. ас. 

Валентин Великов, базова организация: Русенски университет "Ангел Кънчев" - гр. 

Русе и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ЙЙ/1 от 16.01.2020 

г. 

 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 19 000.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 974.40 лв. 

Неизразходвани средства: 2 025.60 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 025.60 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 4 

Брой участия в научни форуми: 4 

 

Според доклада на ПНЕК, дейностите по изпълнение на проекта са слабо 

документирани в научния отчет. 

 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 12/1 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/1 от 16.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 12/1 от 2017 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 16 974.40 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2 025.60 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 2 025,60 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 12/1 от 2017 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за завършването му. 
 

Решение на ИС:   

Връща научния отчет на ръководителя на проекта, като изисква да предостави 

пълен и коректен отчет според изискванията на ФНИ, след което ПНЕК да го 

разгледа и представи пред Изпълнителния съвет. 
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4.4.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 12/2 от 2017 г. на тема: „Нови модели на цялостни 

телекомуникационни мрежи с гаранции за качество на обслужване“ с ръководител 

ас. д-р Велин Андонов, базова организация: Институт по математика и 

информатика – БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №26/1 от 

13.01.2020 г. 

 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0.00 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 15 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 19 

 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 12/2 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №26/1 от 13.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 12/2 от 2017 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 0.00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 12/2 от 2017 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема добра оценка на научната част 

на проект по договор №ДМ 12/2 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №26/1 от 13.01.2020 г. 

няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 12/2 от 

2017 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 20 000 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.00 лв. 

4. Приема договор № ДМ 12/2 от 2017 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

4.4.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 12/3 от 2017 г. на тема: „Изследване на математически 

технологии за анализ на физиологични данни с включване на функционалност за 

хора със зрителен дефицит“ с ръководител гл. ас. д-р инж. Галя Георгиева-Цанева, 

базова организация: Институт по роботика, БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №26/5 от 16.01.2020 г. 

 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 19 700.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 700.00 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0.00 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): отч. 22 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 15 

 

Според доклада на ПНЕК, колективът има стремеж към по-голям брой публикации, но 

за сметка на нивото на списанията, в които се представят резултатите. Препоръка към 

членовете на научния колектив: да насочат своите усилия към представяне на 

резултатите в реномирани издания, в т.ч. и с импакт фактор. 

Липсва доказателствен материал за изявите на членовете на колектива на научните 

конференции и форуми – напр. програма на събитието, книжка с абстракти (ако е 

приложимо), потвърждение за изнесен доклад/постер (ако е приложимо), копия на 

резюмета за представяне на резултати от проекта на научни форуми (съгласно „Указания 

за научен отчет на проекти за научни изследвания, финансирани от ФНИ“). 

 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 12/3 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №26/5 от 16.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 12/3 от 2017 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 700 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 0.00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 12/3 от 2017 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за завършването му. 

 

Решение на ИС:   

Връща научния отчет на ръководителя, за да го допълни с доказателствен 

материал за изявите на членовете на колектива на научните конференции и 

форуми, съгласно Указанията за научен отчет на проекти за научни изследвания, 

финансирани от ФНИ. 

 

4.4.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението 

на проект по договор №ДМ 12/4 от 2017 г. на тема: „Изграждане на Data Science 

компетентност за преодоляване на дигиталното неравенство“ с ръководител гл. ас. 

д-р Катя Рашева-Йорданова, базова организация: УниБИТ и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94РР/3 от 16.01.2020 г. 

 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 19 998.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 998.00 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0.00 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 21 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 13 

 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДМ 12/4 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94РР/3 от 16.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДМ 12/4 от 2017 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 998 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 0.00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 12/4 от 2017 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за завършването му. 
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Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема добра оценка на научната част 

на проект по договор №ДМ 12/4 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. №94РР/3 от 16.01.2020 

г. няма направени бележки и приема финансовата част на договор № ДМ 12/4 от 

2017 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 19 998 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.00 лв. 

4. Приема договор № ДМ 12/4 от 2017 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

 

4.4.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор №КП-06 Н22/4 от 04.12.2018 г. на тема „Нелинеен 

анализ: вариационни методи и оптимизация“, ръководител: проф. д-р Николай 

Живков, базова организация: Институт по математика и информатика при БАН и 

във връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-1148/06.07.2020 г.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 85 % 

Първоначална обща сума на договора: 119 911 лв. 

Преведени средства: 59 955.85 лв. (59 955.50 договорени + 0.35 лв. преведени в 

повече)  

Неизразходвани средства: 10 133.73 лв. (10 133,38 лв. от договорените + 0.35 лв. от 

преведените в повече) 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 822.12 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 8 

Брой научни публикации (общо): 7.65 

 От тях с импакт фактор: 6.65 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 9 

 

Стойността за броя публикации е определена по методика на ВНЕК, тъй като част от 

публикациите са финансирани и от други проекти/програми. Публикациите, които са 

изпратени за публикуване преди датата на сключване на договора, не се отчитат. 

Резултатите от проекта са популяризирани чрез 9 доклада на национални и 

международни научни конференции. 

 

Решение на ПНЕК:   
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1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка на 

научната част по договор №КП-06 Н22/4 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1148/06.07.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 49 822.12 лв. и сума на непризнатите разходи 

0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор №КП-06 Н22/4 от 04.12.2018 

г. в размер на 59 955.15 лв. (като от предвидената за втори етап сума в размер на 59 

955.50 лв. бъде приспадната сумата от 0,35 лв. преведена в повече за първия етап). 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 133.73 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

5. ПНЕК препоръчва в публикационната дейност да бъдат включени всички участници в 

колектива, вкл. и младите учени. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема добра оценка на научната част 

по договор №КП-06 Н22/4 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1148/06.07.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 49 822.12 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втория етап на договор №КП-06 Н22/4 от 

04.12.2018 г. в  размер на 59 955.15 лв. (като от предвидената за втори етап сума 

в размер на 59 995.50 лв. бъде приспадната сумата от 0,35 лв. преведена в повече 

за първия етап). 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 133.73 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сумата за отчитане на втория етап на проекта е 70 088.88 лв. 

5. ИС подкрепя препоръката на ПНЕК в публикационната дейност да бъдат 

включени всички участници в колектива, вкл. и младите учени. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Доклади на управителя. 

 

5.1. Доклад с вх. № 80/618 от 18.08.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

управител на ФНИ относно обсъждане на необходим бюджет и предварителен 

график за конкурси на ФНИ за 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се подготви писмо от управителя с предложения бюджет и да се 

изпрати до Министерство на образованието на науката. 

 

5.2. Доклад с вх. № 80/615 от 18.08.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

управител на ФНИ относно определяне на представители за участие в двустранна 

комисия във връзка с класирането на проектни предложения в Конкурси за проекти 

по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай изследователски 

проекти 2019 г. и България – Китай (мобилност) 2019 г. 

Приложения:  
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Класиране на проекти от българска и китайска страна по конкурса за изследователски 

проекти и класиране на проектите от наша страна по конкурса за мобилност. 
 

Решение на ИС: 

Определя следните представители за участие в двустранна комисия във връзка с 

класирането на проектни предложения в Конкурси за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество – България – Китай изследователски проекти 2019 г. 

и България – Китай (мобилност) 2019 г., както следва: 

- Проф. дтн Светослав Николов 

- Проф. дхн Георги Вайсилов 

- Любомира Христова – секретар на ВНЕК 

 

5.3. Доклад с вх. № 80/620 от 18.08.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

управител на ФНИ относно процесуално представителство по дела с бенефициенти 

на ФНИ по следните дела: касационна инстанция по дело № 2279 от 2020 год. по 

описа на ВКС и въззивно обжалване по т.д. № 1838 от 2018 год. по описа на СГС. 
 

Решение на ИС: 

Определя Адвокатско дружество „ Трифонова, Вуковска и Митева“ за 

процесуален представител на Фонд „Научни изследвания“ по т.д. №2279/2019 г. 

по описа на ВКС – касационна инстанция  и въззивна инстанция по гр. д. 

№1838/2018 г. по описа на СГС. 

 

5.4. Доклад с вх. № 80/614 от 18.08.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

управител на ФНИ относно текущи дейности на ФНИ. 

Приложения: 

-Заповед РД01/25 от 13.08.2020 г. – Откриване на конкурсна процедура с наименование 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ 

- Заповед РД01/26 от 13.08.2020 г. – Откриване на конкурсна процедура с наименование 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ 

-Заповед РД01/27 от 13.08.2020 г. – Откриване на „Конкурс по Национална научна 

програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа – 2020 г.“ 
 

Решение на ИС: 

1. Във връзка с обявяването на три нови конкурса, насоките да бъдат 

представени дистанционно на електронната страница на ФНИ в началото на 

м. септември 

2. Във връзка с обновяването на интернет страницата на ФНИ да бъде 

актуализирано техническото задание.   

 

5.5. Доклад с вх. №80/617 от 18.08.2020 г. от проф. Георги Вайсилов относно 

утвърдената актуализирана ГОП на ФНИ за 2020 г. и повишената сума за конкурса 

във връзка с пандемията от COVID-19 с предложение Изпълнителният съвет да 

вземе решение за финансиране на резервни проектни предложения по двете 

тематични направления на конкурса „Финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 
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– 2020 г.“. От начално определената сума бяха останали 112 900 лв., а от 

актуализацията на ГОП допълнително бяха добавени 1 300 000 лв., така общата 

допълнителна сума е 1 412 900 лв. В съответствие с обсъждането на заседанието на 

ИС от 31.07.2020 г. с тези средства биха могли да се финансират допълнително 6 

проекта от направление 1. „Медико-биологични проблеми“ и 3 проекта от 

направление 2. „Социални, икономически и образователни аспекти“. 
 

Решение на ИС:  

1. Приема да бъдат финансирани резервни проектни предложения по „Финансиране 

на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ както следва:  

6 бр. по Тематично направление 1. „Медико-биологични проблеми“ – с входящи 

номера КП-06-К1/26; КП-06-К1/27; КП-06-К1/8; КП-06-К1/41; КП-06-К1/9 и 

КП-06-К1/33 и 

3 бр. по Тематично направление 2. „Социални, икономически и образователни 

аспекти“ – с входящи номера КП-06-К2/1; КП-06-К2/7 и КП-06-К2/9.  

2. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в т. 1 със 

сумите, посочени в Приложения КП-06-К1Г и КП-06-К2Г. Общата сума за 

финансиране на проектите е 1 400 000 лв. 

3. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 1 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите като вземе предвид 

решението на ИС по т. 3.1 на протокол 32 от 04.08.2020 г. 

 

 

5.6. Доклад с вх. № 80/616 от 18.08.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

управител на ФНИ относно организирането на оценяването на конкурса за 

международно сътрудничество във връзка с пандемията от COVID-19, с 

предложение да бъде определена комисия в състав от част от членовете на ВНЕК за 

тематично направление 1 по националния конкурс за COVID-19. Отчитайки малкия 

очакван брой проекти по този конкурс, ще бъде достатъчно комисията да е в състав 

от 5 души. 
 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с чл. 35, ал. 3 на Правилника на ФНИ, за организиране на 

оценяването на проектните предложения по обявения Конкурс за 

международно сътрудничество във връзка с пандемията от COVID-19 да бъде 

определена една ВНЕК в състав от 5 члена.  

2. На основание чл. 15 от Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 

13, т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“, определя следния състав 

на временната научно-експертна комисия със срок на дейност от датата на 

подписване на персоналните договори на членовете на ВНЕК с управителя на 

ФНИ до подписване на договорите за финансиране на проектите по конкурса: 

 

1. Проф. д-р Людмил Пенюв Кирацов – Институт по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей, БАН; 

2. Проф. д-р Радка Младенова Аргирова – Аджъбадем Сити Клиник; 
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3. Проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова – Медицински университет, Пловдив; 

4. Проф. д-р Маргарита Димитрова Апостолова - Институт по молекулярна 

биология, БАН; 

5. Доц. д-р Елена Димитрова Василева – Софийски университет “Св. Кл. 

Охридски“. 

Резервен член: 

проф. д-р Нина Димитрова Ивановска - Институт по микробиология, БАН. 

 

5.7. Доклад с вх. № 80/611 от 14.08.2020 г. от Милена Хрулева-Александрова 

координатор по програми ERA NET относно номиниране на експерт от ФНИ за 

участие в Научния комитет за класиране на проектните предложения подадени 

за участие в конкурс по програма CONCERT-JAPAN. 
 

Решение на ИС: 

Определя проф. Желю Владимиров да се включи в Научния комитет за класиране 

на проектните предложения подадени за участие в конкурса по програмата през 

2020 год., както и да вземе участие в планираната онлайн среща на 3 ноември 

2020 год. 

 

 

5.8. Доклад с вх. № 80/622 от 19.08.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

управител на ФНИ относно образуване на изпълнителни производства по влезли в 

сила решения по дела от конкурсна сесия 2012 год., както следва: по т.д. № 

3158/2017г. по описа на Софийски градски съд, по силата на което са осъдени 

фирми „Спейс рисърч“ ООД и „Булкюб“ ЕООД, т.д. № 3183 от 2017 год. по 

описа на Софийски градски съд, по силата на което са осъдени фирмите 

„Роботизирани системи“ ООД и „Е ЕС консултинг“ ЕООД и т.д. № 3188 от 2017 

год. по описа на Софийски градски съд, по силата на което е осъдена фирма 

„Азарофф“ ЕООД. 
 

Решение на ИС: 

Определя адв. Иванка Андреева за процесуален представител на ФНИ, който да 

предприеме действия по снабдяване с изпълнителни листове по посочените в 

доклада дела и образуване на изпълнителни производства по тях  пред 

съдебен изпълнител, като бъдат изплатени дължимите такси към съдебен 

изпълнител и хонорар. 

 

 

5.9. Доклад с вх. № 80/610 от 14.08.2020 г. от Милена Хрулева-Александрова 

координатор по програми ERA NET относно постъпило запитване по обявената от 

ФНИ съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint 

Programming Initiative on Cultural Heritage). 
 

Решение на ИС: 

Приема участието на български колективи в програмна инициатива – Културно 

наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage) с проекти със срок на 
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изпълнение до 2 години без намаляване на максималния размер на 

финансирането. 

 

 

По т. 6 от дневния ред – Доклади на ВНЕК. 

6.1. Доклад с вх. № 94АА/27 от 18.08.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на Временната научно-експертна комисия по Двустранно 

сътрудничество относно разглеждане на проектни предложения по програма EIG 

Concert Japan, във връзка с решение на ИС. 

Разглеждане на проектни предложения по програма EIG Concert Japan, както следва: 

 

Програма EIG Concert Japan 

 

1.Проектно предложение: ФНИ-1300 от 17.07.2020 г. 

Акроним на проекта: SAFER 

Тема на проекта:Осъзнаване на обосновката в околната среда при извънредни ситуации 

и преодоляване на последствията  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Димитър Велев 

Кандидатстваща организация от България: УНСС 

Заявен бюджет за българския колектив: 199984 лева/ 102 250 евро 

 

 

2.Проектно предложение: ФНИ-1292 от 17.07.2020 г.      

Акроним на проекта: IADMPD 

Тема на проекта: Международен алианс за дигитален мениджмънт на пандемични 

бедствия 

Ръководител на българския колектив: Силвия Парушева 

Кандидатстваща организация от България: Икономически университет- Варна 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева/ 102 258 евро 

 

Решение на ВНЕК: 

Комисията предлага на Изпълнителния съвет при ФНИ да бъдат допуснати за  участие в 

конкурсната процедура по международната програма EIG Concert Japan всички 

проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 

Приема предложението на ВНЕК по двустранно сътрудничество да бъдат 

допуснати за участие в конкурсната процедура по международната програма EIG 

Concert Japan всички проектни предложения. 

 

 

6.2. Доклад с вх. № 94АА/26 от 18.08.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на Временната научно-експертна комисия по Двустранно 

сътрудничество относно разглеждане на проектни предложения по програма M-

ERA и CHIST-ERA, във връзка с решение на ИС (Протокол № 24 от 20.06.2020 г.). 

I.Разглеждане на проектни предложения по програма M-ERA, както следва: 
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Програма М-ERA 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-906 от 15.06.2020 г.      

Акроним на проекта: AM2ENERGY 

Тема на проекта: Нови полимерни нанокомпозити за тримерно принтиране с уникални 

електро-механични свойства, подходящи за трансформиране на енергия/ Advanced 

polymer nanocompsites for Additive Manufacturing with improved electro-mechanical 

properties suited for ENERGY harvesting applications 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Джовани Спинели 

Кандидатстваща организация от България: Институт по механика, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева/ 102 258 евро 

 

 

2.Проектно предложение: ФНИ-909 от 15.06.2020 г.      

Акроним на проекта: WModUFGSP-M 

Тема на проекта: Моделиране, симулиране, характеризиране и оптимизиране на високо 

енергийно обработване на ултрадребнозърнести самопасивиращи се метални материали 

/ Modeling, simulation, characterization and optimization of high energy assisted processing of 

ultrafine-grained self-passivating metallic materials 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р инж. Росен Христов Радев 

Кандидатстваща организация от България: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 

България 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева/ 102 258 евро 

 

 

3.Проектно предложение: ФНИ-910 от 15.06.2020 г 

Акроним на проекта: TURB_LCM 

Тема на проекта: Получаване на тънки високоефективни слоеве от SiCf/SiC за 

подобряване енергийната ефективност на турбини/ Lightweight, high-performance 

SiCf/SiC material for turbine energy efficiency improvement 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р. Никола Михайлов 

Кандидатстваща организация от България: Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 117 349,80 лева/ 60 000 евро 

 

 

4.Проектно предложение: ФНИ-916 от 16.06.2020 г.      

Акроним на проекта: AntiPathCoat 

Тема на проекта: Ново поколение медни покрития с подобрени антимикробни 

резистентност към патогени/ New generation copper based coatings of improved 

antimicrobial resistance to pathogens   

Ръководител на българския колектив: проф., дтн, Людмил Дренчев 

Кандидатстваща организация от България: Институт по металознание, съоръжения и 

технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева  
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5.Проектно предложение: ФНИ-917 от 16.06.2019 г.      

Акроним на проекта: N/A 

Тема на проекта: Характеристики на бреговата хидродинамика по Българското 

Черноморско Крайбрежие и влиянието и върху устойчивостта на метални морски 

конструкции защитени с нитридни покрития/ Characteristics of the hydrodynamics of the 

waves along the Bulgarian Black Sea Coast and the influence on the stability of metal marine 

structures protected by nitride coatings 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р инж. Ярослав Борисов Аргиров 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет –Варна 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева/ 102 258 евро 

 

 

6.Проектно предложение: ФНИ-919 от 16.06.2020 г.      

Акроним на проекта: 3D4D2  

Тема на проекта: 3D matrix device with dual drug release for simultaneous treatment of 

acute malaria and malaria transmission blocking  

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Елена Василева 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски”  

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева/ 102 258 евро 

 

 

II.Разглеждане на проектно предложение по програма CHIST-ERA, както следва: 

 

Проектно предложение CHIST-ERA 

 

1.Проектно предложение: ФНИ-957 от 23.06.2020 г. 

Акроним на проекта: SAI 

Тема на проекта: Социално обясним изкуствен интелект/ Social Explainable Artificial 

Intelligence 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Силвия Илиева 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 643 лева/ 76 000 евро 

 

 

Решение на ВНЕК: 

Комисията предлага на Изпълнителния съвет при ФНИ да бъдат допуснати за участие в 

конкурсната процедура по международни програми M-ERA и CHIST-ERA всички 

проектни предложения. 
 

Решение на ИС:  

Приема предложението на ВНЕК по двустранно сътрудничество да бъдат 

допуснати за участие в конкурсната процедура по международни програми M-

ERA и CHIST-ERA всички проектни предложения. 
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6.3. Доклад с вх. № 94ЦЦ/12 от 18.08.2020 г. от  проф. д.с.н. Цветан Давидков, 

председател на Временната научно-експертна комисия по Процедура за финансова 

подкрепа на международни научни форуми в Република България и Програма COST 

към Фонд „Научни изследвания” относно Разгледано проектно предложение по 

Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в Република 

България  

 

Разглеждане на проектно предложение по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България 

 

 

Проектно предложение: ФНИ-701 от 01.06.2020 

Наименование на конференцията: ХХХ Международен научен симпозиум 

"Метрология и метрологично осигуряване 2020" 

Дати на провеждане: 07.09.2020 до 11.09.2020 г. 

Място на провеждане: Гр. Созопол 

Ръководител при подаване на проектното предложение: проф. дтн Христо Радев 

Предложение за нов ръководител: проф. д-р Димитър Дяков 

Базова организация: Технически университет, София 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-701 от 01.06.2020, с ръководител проф. д-р Димитър Дяков. 
 

Решение на ИС:  

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-701 от 01.06.2020, с ръководител проф. д-р Димитър Дяков. 

 

 

6.4. Доклад с вх. № 94АА/28 от 18.08.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на Временната научно-експертна комисия по Двустранно 

сътрудничество относно  становище с вх. № 94АА/5 от 12.08.2020 г. от оценител в 

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 

2019 г.“. 
  

Решение на ИС:  

Приема доклада на доц. д-р Александър Здравков – председател на ВНЕК по 

двустранно сътрудничество, и потвърждава решенията на ВНЕК във връзка със 

случая.  

 

 

6.5. Възражение с вх. № ФНИ-1417 от 07.08.2020 г. от проф. д-р Николай Щерев, 

във връзка с проектно предложение №КП-06-К2/2 на тема: „Скритите (д)ефекти 

на кризата“ и становище вх. № ФНИ-1449 от 17.08.2020 г. от проф. дсн Цветан 

Давидков – председател на ВНЕК по Конкурс за финансиране на фундаментални 
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научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от 

COVID-19 – 2020 г., Тематично направление 2. Социални, икономически и 

образователни аспекти на пандемията COVID-19. 
 

Решение на ИС: 

Съгласно Насоките за конкурса, по процедурата са недопустими проектни 

предложения, които включват дейности, които вече са финансирани от други 

източници, както и разходи, които са финансирани или за които е осигурено 

финансиране. В предишно становище, разгледано от ИС на предишно заседание, 

ВНЕК е посочила припокриване на дейности от проектно предложение №КП-

06-К2/2 и проектно предложение, за което има решение за финансиране, тъй като 

е класирано на по-предно място. По тази причина ИС не намира основание за 

промяна на решението си във връзка с проектното предложение №КП-06-К2/2. 

 

 

По т. 7 от дневния ред – Разни. 

7.1. Становище с вх. № 94ХХ/13 от 18.08.2020 г. от чл.-кор. Христо Найденски относно 

молба за преразглеждане на решение на ИС на ФНИ (протокол № 20 от 15 май 2020) 

от проф. Христина Кутинкова, ръководител на проект на тема: „Възможности за 

получаване на екологично чиста плодова продукция от костилкови овощни видове - 

слива, праскова и череша.“ по  договор № ДН 16/4 от 11 дек 2017 г. и проф. д-р 

Радослав Андреев, координатор от партньорската организация Аграрен университет 

– Пловдив въз основа на представен допълнителен отчет. 
 

Решение на ИС: 

Съгласно Правилника на ФНИ представяне на допълнителен отчет към основния 

не се предвижда и съответно представянето на такъв не може да бъде основание 

за преразглеждане на решението на ИС.  

 

 

7.2. Възражение с вх. № ФНИ-1365 от 27.07.2020 г. от доц. д-р Виктория Милкова, 

ръководител на проектно предложение в „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г. относно преразглеждане на 

оценката и класирането на проектно предложение с вх. № КП-06-К1/38. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

7.3. Възражение с вх. № ФНИ-1444 от 17.08.2020 г. от доц. д-р Йордан Маринов, 

ръководител на проектно предложение с вх. № КП-06-ПН-38/16 на тема 

„Оптимизирани течнокристални нанокомпозити за електро – оптичен контрол в 

микро и нанофотониката“ от конкурса за финансиране на фундаментални 

научни изследвания 2019 г., представил възражение с вх. № ФНИ-71 от 

17.01.2020 г. относно методиката за определяне на финансираните проекти в 

процедурата по възражения. 
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Решение на ИС: 

Приема за сведение. Тъй като процедурата е определена в Правилника на ФНИ, 

промяна в нея може да бъде направела при промяна в Правилника. 

 

7.4. Молба с вх. № ФНИ-1421 от 11.08.2020 г. от гл. ас. Иван Иванов, ръководител 

на проектно предложение КП-06-ПН-37/33 с тема: „Експериментално 

изследване и моделиране на вътрешно ставни движения при изометричен 

активен стречинг и технически приложения свързани със спорта, 

рехабилитацията, ортопедията“ относно предоставяне на рецензия от 

супероценител по внесено възражение по „Конкурс за фундаментални научни 

изследвания – 2019 г.“ с вх. № ФНИ-67 от 17.01.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Не приема молбата, тъй като това не е предвидено в процедурата по възражения в 

Правилника на ФНИ. 

 

 

7.5. Доклад „Икономиката във фокуса на образованието и науката“ с вх. № ФНИ -

1439 от 13.08.2020 г. от проф. д-р Манол Рибов, председател на Българска 

камара за образование, наука и култура относно подготвения национален план 

за възстановяване и реформи.  
 

Решение на ИС: 

Приема доклада за сведение. 

 

 

Секретар:..........................   Председател:........................... 

 

(д-р Боряна Хаджиева)    (Проф. дтн Светослав Николов) 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров:…………………………………… 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева:…………………………. 

3. Проф. дфн Иван Митев Узунов:……………………………………… 

4. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева:……………………………………… 

5. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева:……………………………… 

6. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров:………………………………………. 

7. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова:………………………………….. 
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8. Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски:…………………………… 

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова:………………………………………… 

10. Д-р Милена Петкова Дамянова:………………………………………………… 


